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الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين ، وعلى آلـه وصـحبه                 

.أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 

عالم من اإلبداع والذكاء والحس الراقي يرسـم صـورا          هيالشعر الفكا فإن الشعر الظريف أو   

مبهجة مما يجعل حياتنا أكثر احتماال فهو يعرض هذه الحياة مـن جانـب مختلـف فالمـصائب        

والكوارث سياسية كانت أو اجتماعية تأخذ طابع االبتسام والضحك وتنقل في ذات الوقت رسالة              

–.واضحة المعالم 

المضحكات،ظريفمعرفةعناألربوأولواألدبأهليستغنيوهل: " قال الحصري القيرواني    

وصـلنا بـالعلم : األصـمعي قالفقد؟شريفاًمازحواأوظريفاً،الطفواإذاالمفاكهات،وشريف

.نلناوبالملح 
 

تدور معاني الفكاهة والسخرية في اللغة حول المزاح والظـرف ، والـضحك واالسـتهزاء ،   و

.واالنتقاص

وهي فلسفة ويري أحد الباحثين أن الفكاهة فن وفلسفة  فهي فن ال يجيده إال القالئل من الناس ،

قة باللمح بلطف ودألنها يجب أن تكون تعبيرا عن موقف ، أو ، نظرة ، أو فكرة ، نتوصل إليها

.دون اإلطالة ، وبالتلميح دون التصريح

نفوسهم المرحة الطيبـة وحـسن   التي تدل على    لشعرائنا و وهذه مجموعة من القصائد الظريفة      

وتمكنهم من أدوات اللغة حتى تمكنوا من تطويعهـا لهـذا الغـرض             ، طويتهم وسالمة قصدهم    

.الشعري النادر والصعب في الوقت ذاته 
 


com.yahoo@hamesabadr

–– 
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ــوقي يقــ  ــصيبتي –ول ش ــا درى بم وم

ــد ـــون مبجـــالً، اقع ــديتك، هـــل يك ف

ــاد  ـــي(ويك ـــه ) يفلقن ـــر بقول :األمي

سـاعـــة) شــوقي(لــو جــرب التعلــيم 

ـــة   ـــة وكآبــ ــم غمـ ــسب المعل ح

ــة إذا هـــي صلِّحــــت ــى مئ ــة عل مئ

نفعــاً يرتجـــى" التــصليح"ولــو أن فــي 

ثالً،لكن ُأصلّح غلطــة نحــويـــة مـ       

ـــه   ـــن آيـاتـ ـــر م ــشهداً بالغ مست

وأغــوص فــي الــشعر القــديم فأنتقـــي

ــث  ــاد أبع ـــى) ســيبويه(وأك ـــي البل ف

ــأرى  ــاراً(ف ـــه ) حم ــك كلّـ ـــد ذل بع

ــوا  ــيحة  إنال تعجب ــاً ص ــحتُ يوم ص

ــه  ــار وجدت ــد االنتح ـــن يري ـــا م يـ

ـّه التبجيـــال      " "قــم للمعلـــم وفــ

..!شء الـصغــار خلـيالً    مـن كان للـن   

..!كــاد المعلــــم أن يكـــون رســـوال

لقضـى الحيــاة شقـــاوة وخمــوالً      

ــدفاتر(مـــرآى  بكـــرة وأصيــــال) ال

وجـد العمــى نحـو العـــيون سـبيال        

وأبيــك، لــــم أك بالعيـــون بخيــــال

ـــذ  ـــاب"واتخـ ـــال" الكتــ دليــ

ـــديث"أو  ــصيــال " بالح ــصـالً تف مف

ــا  ـــذوالًم ــســاً وال مبـ ـــيس ملتب ل

القـرون األولــــى أهـل وذويــه مـن   

!!.رفَـــع المــضـاف إليــه والمفعـــوال

قتــيالً" البنـــوك" ووقعـــت مـــا بــين 

ـــالً  إن ـــش طويـ ـــم ال يعيـ !المعل
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ــدي  ــول يـ ــسوار حـ ــاعة كالـ وسـ

ــا  ــان عقربهـ ــوي الزمـ ــازال يطـ مـ

ــي ــم ضـ ــصغير وكـ ــي الـ عها نجلـ

:فـــداء لـــه فقلـــت لهـــم: قـــالوا

ــالوا ــم : ق ــت له ــا، فقل ــتمس غيره :ال

التبـــست أيـــامي علـــي فـــال   

واختـــل وقتـــي، فـــإن وعـــدتك أن

ضـــاعت فـــأوهى ضـــياعها جلـــدي

ــد    ــان لألبـ ــا الزمـ ــى طواهـ حتـ

ــدي   ــسارة ولـ ــن خـ ــي مـ حملنـ

ــن كبـــدي    كالهمـــا فلـــذتان مـ

ــي     ــيم ل ــا يق ــي م ــل مع أودي؟وه

أفــرق مــا بــين الــسبت واألحــد    

ــد   ــد غـ ــت بعـ ــوم جئـ أزورك اليـ

 
– 

    ليــتُ بــصبيةإنــي قــد ب حنانيــك

ــولهم ــربيهم بمـــلء عقـ ــغار نـ صـ

ــا   ــوِل م ــال؛ لط ــد طف ــك أن أرت ألوش

فــصوٌل بــدأناها، وســوف نعيــدها   

فمــن كــان يرثــي قلبــه لمعــذب    

ــغُ الم   ــه يبل ــى كتفي ــره عل ــد غي ج

وأغـــدو كـــَل يـــومٍ علـــيهم أروح

 ــيهم ــدم .. ونبنــ ــا نَتَهــ لكننــ

الطفـــِل بـــين يـــديهم ورأمثِّـــل د

   ــسأمي رالمكــر واللحــن ،ــكدوالي

   المعلــم شــخصٍ بالرثــاء رفأجــد

ــلم   ــسلّق سـ ــو إال للتّـ ــا هـ فمـ
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ــــــدىكــــــان ذئـــب يتغــــ

ألزمتــــه الــــصــــوم حـــــتى

فــــَأتى الثعــــــلَب يبكــــــــي

يـــا أم صـــــديقي : قـــــــال 

ــيالً  ـــبراً جمــ ــبري صــــ فاصــ

ـــابتْ  ــي : فأجـــ ــن أختـ ــا ابـ يـ

ــن  ـــي ، ولكـ ــي الغالــــ ــا بـ مـ

ليتـــــه مثـــــَل َأخــــــــــيه

فجــــرتْ فــــي الــــزور عظمــــه

همــــتْ فــــي الــــروح جــــسفَجع

ويعـــــزي فيـــــــه ُأمــــه  

ـــهعم ممـــــــــا بـــك بـــــي

  ـــمه ــبر األم رحـــــ !إن صــــ

 ـــه ــتَ حكمـــ ــد قلـ ــا قـ كـــلُّ مـ

ــولُهم ــه: قــ ـــاتَ بِعظْمــ !مـــــ

!ماتَ محـســـــوداً بتُخْـــــــمه    

 
 

 
ــي   ـــفرط جهل ــين لــــــ ــت اثنت تزوج

ــا  ــير بينهم ــت أص ـــافقل خروفـــــــ

ــسي   ــضحي وتـمـ ــة تـ ــصرت كنعجـ فـ

ــذي   ــخط ه ــيج س ــذي يه ـــا ه رضــــ

وألقى فـي المعيـشـــــــــة كـل ضـر        

لهذي ليــــــــــــــلة و لتلك أخرى    

ــى كريمـــــــــــا ــت أن تبق ــإن أحبب ف

فعش عزبــــــــــا فـإن لـم تـستطعه       

ــين   ــه زوج اثنتــ ــشقى بــ ــا يــ بمــ

أكــــرم نعجتــــين يــــنعم بــــين  

ــين    ــث ذئبتــ ــين أخبــ ــداول بــ تــ

ــسخطتين  ــدى الـ ــن إحـ ــرو مـ ــا أعـ فمـ

ــضرتين   ــين الــ ــضر بــ ــذاك الــ كــ

عتــــاب دائــــم فــــي الليلتــــين   

ــدين  ــوء اليــ ــرات مملــ ــن الخيــ مــ

فــــضربا فــــي عــــراض الجحفلــــين
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ـــض نـــاسِ    ــصـائح بعـ ــاني بالنـ أتـ

أترضــــى أن تعــــيش وأنــــت شــــهم

ــ  ت تحــــيض معهــــاإذا حاضـــت فأنــ

وتقــــضي األربعــــين بــــشـر حــــاٍل

ــرداً  ــام فــ ــك تنــ ــضبتْ عليــ وإن غَــ

تـــــزوج باثنـتــــــينِ وال تــــــبالي

ــي  ـــاذ اهللا إنــ ــم معــ ـــلت لهــ فقــ

ــالي    ــروق حـ ــدأتْ تـ ــذا بـ ــا أنـ فهـ

 ــم ــشـغلة وهــ ــى بمــ ــن أرضــ فلــ

ــا   ــرأس منهـ ــاب الـ ـــرأةٌ شـ ــي امـ لـ

ــسى ــنَّة المختــــار تُنــ فــــصاحوا ســ

ــتُ ـــاماً فقلــ ــنناً عظــ ــعتُم ســ أضــ

لمـــــاذا ســـــنَّةُ التعـــــداد كنــــتم

وشــــرع اهللا فــــي قلبــــي و روحــــي

إذا احتــــاج الفتــــى لــــزواجِ ُأخــــرى

ـــروطٌُ   ــه شــ ــزواج لــ ــن الــ ولكــ

 ــر ــسوان بحـــ ـــر النـــ وإن معاشـــ

ــي  ــن المعاصـ ــتُ مـ ــا حملـ ــي مـ ويكفـ

 ـــبان ـــوافٌ جــ ــت خــ ــالوا أنــ فقــ

وسٍفخــــضتُ غمــــار تجربــــة ضــــر

ـــزاً  ــب حـ ــي القلـ ـــبها فـ ــز لهيـ يحـ

ــراً  ــتُ أمــ ـــائباً ورأيــ ــت عجــ رأيــ

ــاً  ــرت جِنَّــ ـــنُّني عاشــ ــتُ أظــ وقلــ

ـــرٍ    ــلِّ أمــ ــه وأقــ ـــفه تافــ ألتــ

ــرارٍ    ــي مـ ــضحية فـ ــتُ الـ ــم كنـ وكـ

ــي  ــعر رأســ ــدت شــ ــداهن شــ فإحــ

ــذي  ــذكرِ هــ ــسان بــ ــر اللــ وإن عثُــ

وتبــــصرني إذا مــــا احتجــــتُ أمــــراً

ــن ليلـــ   ــم مـ ــاً وكـ ــسي حزينـ ة أمـ

ــزاً  ـــحترماً عزيــ ــام مــ ــتُ أنــ وكنــ

وقــــالوا أنــــت مقـــــدام ســـــياسي

مـــع امــــرأة تُقاســـي ماتُقــــاسي   

وإن نفــــست فأنــــت أخــــو النفــــاسِ

ــدابِ  ــاسِكَــ ــشمت بفــ ـــه هــ رأســ

ومحرومـــاً  وتمعـــن فـــي التناســـي   

فـــنحن ُأولـــوا التجـــارب واِلمـــراسِ   

أخــــاف مــــن اعتاللــــي وارتكاســــي

ويــــورق عـــــودها بعــــد اليبــــاس

ـــماسي  ــا انغــ ــون بهــ ــاد يكــ وأنكــ

ــي  ــي بانتكاســ ــد حظــ ــف أزيــ فكيــ

وتُمحـــى أيـــن أربـــاب الحمــــاسِ؟   

وبعــــض الواجبــــات بــــال احتــــراسِ

ــسـع ــا تـ ــاسِلهـ ـــزمٍ وبـ ــي عـ ون فـ

وســـنَّة ســــيدي منهـــا اقتــــباسي   

ـــباسِ    ــى التـ ــال أدنـ ــه بـ ــذاك لـ فـ

وعــــدُل الــــزوج مــــشروطٌٌ أساســــي

ــي   ــه مراسـ ــيس لـ ــوجِ لـ ــيم المـ عظـ

وآثــــام تنــــوء بهـــا الرواســــي   

فـــشبوا النــــار فـــي قلــــبي وراســـي

بهـــا كـــان افتــــتاني وابتــــئاسي    

ــي  ـــز المواسـ ــن حـ ــي مـ ـــد علـ أشـ

ــ ــاسِ غريبـ ــال قيـ ـــود بـ ــي الوجـ ا فـ

ــي  ــين األناســ ــي بــ ــسب أنَّنــ وأحــ

ـــجاس ــربهن باإلنبـــ ـــادر حـــ تُبـــ

ــي ــدامي و انطماســـ ــزم بانعـــ وأجـــ

وأخــــراهن تــــسحب مــــن أساســــي

ـــماسِ  ــل االلتــ ــب مثــ ــذي شــ لهــ

مــــن األخــــرى يكــــون بــــاإلختالسِ

ــاسِ   ــال لبـ ــسـطوحِ بـ ــى الـ ــام علـ أنـ

ــساسِ    ــين البِـ ــا بـ ــام مـ ــصرتُ أنـ فـ
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ُأرضــــع نــــامس الـــــجيران دمــــي

   ــريض ــي مــ ــي أنِّــ ــوم أدعــ ويــ

ـــيئاً  ــذار شــ ــع األعــ ــم تنفــ وإن لــ

وإن فَرطْـــتُّ فـــي التحـــضير يومـــاً    

ــيالً  ــداهن لـــ ــم أرضِ إحـــ وإن لـــ

ــحو   ــي وأصـ ــن عينـ ــوم مـ ــر النـ يطيـ

ــحٌ  عل  ــل ال ملــ ــيء األكــ ــهيجــ يــ

ــذفاً  ــث حــ ــال تعيــ ــط العيــ وإن غلــ

وتــصرخ مــا اشــتريت لــي احتـــياجي    

    ــرف ــعِ حـ ــوح بربـ ــى أبـ ــو أنـ ولـ

ـــبانٍِ  ــسـانٍ جــ ــل إنــ ــي مثــ ترانــ

ــالً   ــداهن فجـــ ــرِي إلحـــ وإن اشـــ

ــاً   ــساً عظيمــ ــامالً كيــ ــك حــ رأيتــ

ــدايا   ــي وأرى الهـــ ــول تُحبنـــ تقـــ

ــتم  ــول أنــ ــادقاً  فتقــ ــفُ صــ وأحلــ

ــ  ــة تُــ ــصرت لحالــ ــيفــ دمي وتُبكــ

ــي    ــري ألنـ ــي أمـ ــاس فـ ــار النـ وحـ

وضــــاع النحــــو واإلعــــراب منــــي

ــاني  ــع المعــ ـــيان مــ ــتُ البــ وطلَّقــ

ــسى  ــاً فأنـــ ــتري كُتبـــ أروح ألشـــ

  ــي ــي لحــ ــن حــ ــير أدورُ  مــ أســ

ـــيئاً  ــامِ شـــ ــن األيـــ وال أدري عـــ

 ــوم ـــخاصمة ويــ ــي مــ ــوم فــ فيــ

ــاً   ــوش يومـ ــة بـ ــت سياسـ ــا نفعـ ومـ

ــي    ــن ق ــم اب ــن حل ــي وم ــذتُ حلم س أخ

فلمـــا أن عجـــزتُ وضـــاق صـــدري   

دعــــوتُ بعيــــشة العـــــزاب أحلــــى

ــرى  ــي ُأخــ ــحون إلــ ــاء الناصــ وجــ

ـــناً  ــى حزيـــ ــسأم وال تبقـــ وال تـــ

ـــيا  ــرى لتحــ ــةً ُأخــ ــزوج حرمــ تــ

ــلَّ ــقي كــ ــيوُأســ ــوث بكاســ برغــ

ـــاسِ  ــامِ وبالعطـــ ــصاب بالزكـــ مـــ

لجئـــتُ إلــــى التثــــاؤب والنعـــــاسِ 

ــي   ــا تعاسـ ــدد يـ ــت المحـ ــن الوقـ عـ

ــي    ــود المآسـ ــا سـ ــي ويـ ــا ويلـ فيـ

لقعــــــقعة النــــــوافذ والكراســـــي

ــي  ــوى لباســـ ــقى وال يكـــ وال ُأســـ

بأحذيــــة تـمـــــر بقــــرب رأســــي

وذا الفـــستان لـــيس علـــى مقاســـي   

ــد ــأحذفُ بالقـــ ــيســـ ورِ وبالتباســـ

رأى أســــــداً يهـــــم باالفــــــتراسِ

ــي  ــاغي وقاســ ــك يابــ ــت هاتيــ بكــ

ــاس    ــبٍ و مـ ــن ذهـ ــه مـ ــاذا فيـ فمـ

لغيــــري تــــشـتريها والمكـــــاسي  

ــاسِ  ــر نــ ـــادعون وشــ ــاٌل خــ رجــ

قلــــوب المخلــــصـين ِلمــــا ُأقاســــي

ــي  ــمي قلـــت ناسـ إذا ســـألوا عـــن اسـ

ولخْبطــــتُّ الربــــاعي بالـــــخُماسي  

ـــب  ــيعتُ  الطـ ــاسِ وضـ ــع الجنـ اق مـ

ــاسِ    ــلك النحـ ــت أو سـ ــري الزيـ وأشـ

كــــأنِّي بعــــض أصــــحاب التكاســــي

وال كيـــف انتهـــى العـــام الدراســـي   

نــــداوي مــــا اجترحنــــا أو نواســــي

ــي ــان مــــن هيالسيالســ ــا كــ وال مــ

ــواسِ   ــي نـ ـــحا وأبـ ــن جـ ــراً مـ ومكـ

ـــي ـــياتي باإلياســـ وبـــــاءت ُأمنـــ

ـــمآسي  ــلِّ الـ ــي ظـ ـــاد فـ ــن األنكـ مـ

ربـــاب المراســـــي وقـــالوا نحــــن أ 

فقــــد جئـــــنا بحــــٍل دبلومـــــاسي

ــاسِ   ــل بـ ــن كـ ـــالماً مـ ـــعيداً سـ سـ
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قبل الـزواج يكـون المـرء محترقـا        

ــة  ــار مؤجج ــه ن ــي قلب ــصب ف وال

لحـاول أن  لوحال دون المنـى طـود       

ــه    ــر ب ــا يم ــوا باب ــا غلق وكلم

ــا  ــضى زمن ــواال ق ــق أم ــراه ينف ت

ويهجر األهـل واألصـحاب أجمعهـم      

يقضي النهار والشـغل لديـه سـوى       

ــم صــب صــبابته  ــوت وك ــد يم وق

ــرى  ــة لج ــألته حاج ــا س ــو أنه ل

وكــم تبــسم مــسرورا بطلتهــا   

وقــد يغــار عليهــا إن هــي التفتــت

واه مـن تحـف    يشري لها كـل مـاته     

حتــى إذا وهبتــه قلبهــا فغــدا   

ــت محبتــه للحــال وانقلبــت    قل

ــا  ــره ارب ــن ده ــل م ــم ين ــه ل كأن

ــه  ــسا بزوجت ــب نف ــم يط ــا ل كأنم

ــا ــا ويلطمهـ فصاريـــشتمها ظلمـ

ــه  ــا تهيجـ ــة منهـ ــل حادثـ أقـ

ــأخرعن   ــا إن ت ــا طعام ــد منه يري

كأنها هـي مـن بعـض العبيـد لـه          

ــيال فيتر  ــه ل ــن بيت ــب ع ــايغي كه

ــا  ــه علق ــا قلب ــي بهواه ــى الت عل

وإن يكن عند مـن يهـواه قـد دنقـا          

ــا ــل ذاك الطــود مخترق ــون بالفع يك

سعى لكي يفـتح البـاب الـذي غلقـا         

من الجبـين عليهـا يـسكب العرقـا        

لكي يكون بهـا فـي الحـب ملتـصقا         

ذكرى الحبيـب ويقـضي ليلـه أرقـا        

جنـت عليــه فمــا أبقــت لــه رمقــا 

ــسيل  ــا كال ــسهم منطلق ــدفقا وال من

ــهقا  ــم ش ــشتاقا وك ــد م ــم تنه وك

ــا   ــه قلق ــسي بال ــواه فيم ــى س إل

يشري األسـاور واألطـواق والحلقـا      

زوجا لها وعلى صـدق الـوال اتفقـا        

بغضا ولم يبق مـن ذكـر لمـا سـبق      

ــا  ــد خفق ــان ق ــه الوله ــه قلب ألجل

كــال ولــم يقتــرن يومــا وال عــشقا

وربما وقـت غظـب رأسـها سـحقا        

ــى إذا ــا حت ــه حنق ــت قوالل عارض

ميعــاده لحظــة فــي وجههــا بــصقا

قـد عتقـا    األيـام والعبد فـي هـاذه      

ــقا   ــدة وش ــي وح ــدة فتقاس وحي
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   ــحراء ــه ص ــي راس ــصديقنا ف ل

وكأنهــا الميــدان مــن بعــد الــوغى

ــساحة  ــان م ــر الزم ــا م ــزداد م ت

ــطحها  ــع س ــور يلم ــصحيفة البل ك

ــاج قنــديال فمــنفــي الليــل ال يحت

   يقــول ودمعــه ولقــد ســمعناه

 ــه ــد جربت ــشعر ق ــن دوا لل ــم م ك

ياحسرتي ذهب الـشباب وكـان لـي        

أمــا الحــسان الفاتنــات فلــيس لــي

مطــامع مــالي فــي الحيــاة أســفاه

ــه  ــا ل ــا: قلن ــذا البك ــم ه مهــال ل

  ــصلعة ــتَ ب ــعرك وابتيل إن زال ش

ــي إحرا  ــسان ف ــيس لإلن ــاأول زه

ــرف  ــاب ال ش ــدفأج ــالأري وال ع

ــا  ــم: قلن ــا....نع ــرش فإنم ــل ي زب

ــاء  ــا او م ــشب به ــال ع ــت ف جف

ــا   ــا به ــع فم ــي الجمي ــاءفن أحي

ــا يــستاء    ــديقنا مــن كبره وص

ولهــا بيــاض ناصــع وضــياء   

إشــــراقها تتبــــدد الظلمــــاء

يجــري فيعمــي مقلتيــه بكــاء   

ــداء  ــل ال ــدى وظ ــراح س ــا ف يوم

ــآ  ــه مـ ــراء فيـ ــه غـ ثر جمـ

مــع صــلعتي فــي وصــلهن رجــاء

فأنــا وســكان القبــور ســواء   

ــزاء  ــالمِ ع ــذا الك ــي ه ــمع فف فاس

ــاء  ــةٌ وذكـ ــك نباهـ ــألن فيـ فـ

ــاء ؟  ــا العلم ــك مثله ــرف و يمل ش

ــر ذاك دواء ؟ ــديكم غيـ ــا لـ أفمـ

ــاء   ــة الغن ــا الروض ــل تحي بالزب
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عهد الجدود.. إليك وصيتي 

بال حدود.. نَخافُ .. لخوفُ مذهبنا ا

لإلذالِل نرتاح ..القيود في كَنَف

كما تحيا األسود.. ونَعافُ أن نحيا 

* * *

 رافالخ دائما بين كن ..مع الجميع

 يءطأط .. ربِ.. وسفي درالوضيع كلّتذ

 عِ الذئابشْ منا .. أطعي ..طيعمن ي

مفَارقَةَ القطيع.. ديإياك ياول

* * *

الطغاهفي وجه.. ال ترفَعِ األصواتَ 

 فاه.. ياولدي .. ال تتحركوا الشولو كم

فوق الجِباه.. مشَوا حتى لو.. ال تتحرك 

 الشِّياه.. ياولدي .. ال تتحرك رفذا قد

* * *

 لدي .. ال تستمعو ..لقوِل الطّاِئشين

 بأنهم . .القائلين ..دُأسرينالع

 الثائرين .. على قُيود ..الظالمين

 نَيب عهمد ..وال تكن ..في الهالكين

* * *

الظُّنون.. فال تُشتِّتُك.. نحن الخرافُ 

ملء البطون.. وهم حياتنا .. نحيا 

الجنون.. دع ذاك .. دع عزةَ األحرارِ

ذٌل وهون.. نعيمها .. إن الخرافَ
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* * *

الذئاب.. إذا ما داس إخوتَك .. ولدي 

 فاهرب بنفسك .. من.. وانْجظُفرٍ وناب

 عتَ الشَّتْممنهم .. وإذا سم ..بابوالس

 فاصبر ..فإن الصبر ..وثواب رأج

* * *

النِّزاْلمن.. أتقَنْتَ الهروب .. إن أنتَ 

في كّل حاْل.. ساِلما .. روفًا تحيا خَ

واعتقاْل.. من سؤاٍل.. تحيا سليما 

وقاْل.. من قيٍل .. من غضبة السلطانِ 

* * *

بالحكيمِ كن .. وال تكن ..قمباآلح

 نيقْ بناف ..مع الورى ..وتملَّق

فصفِّق.. إلى إحتفاٍل .. وإذا جرِرتَ 

فانْهق.. تَنهِقُ الناس.. وإذا رأيتَ 

* * *

 ُأنظر .. رفانفي.. تحيا .. ترى الخناءه

! ماءءء.. إال .. وال عيشًا .. ال ذلَّ يؤذيها 

صوتُ الثُّغاء.. كلما مشتْ .. ويعلو.. تمشي 

الحداء.. إلى المذبحِ.. ويحدوها .. تمشي 

* * *

 زما الع .. فُاأل.. ما هذا الكالموج

أمر مقْرِفُ.. الذّلَّ .. قاَل أن من

ال يتأفّفُ.. يعيشُ .. إن الخروفَ 

ويعلَفُ.. في الحياة .. دام يسقى ما
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إذا ما الفتى في الناس بالعقل قـد سـمى         

لـم تـزل    ضتحتها األر وأن االسماء من    

و إنـي سأبـدي بعض ما قــد علمتـه      

أن النـاس مـن نـســل آدم   فمـن ذاك 

وأن أبـــي زوجـــاً ألمـي و إننـي        

ــا ــا لهــــم أبـ و لكـــن أوالدي أنـ

و ليس يـرى أعمـى العيـون خيالــه         

ومـن نام وسـط المـاء بالليـل بلــه        

ومن أعجب األشـياء فـي مـصر أننـي         

بها الفجر قبـل الـشمس يظهـر دائمـا         

وفي الشـام أقــوام إذا مـا رأيتــهم        

بها البـدر حـال الغـيم يخفـى ضـياؤه          

ويسخن فيها الماء فـي الـصيف دائمـا        

ــه ــا طرقت ــصين صــيني إذا م ــي ال وف

ــه ــات فرح ــسان أوق ــضحك اإلن بهــا ي

ومن قد رأى فـي الهــند شـيئ بعينـه          

وفيهـــا رجـــال هــم خــالف نــسائهم

ومن قد مـشى وسـط النهـار بطرفهـا         

ــه   ــصعيد ب ــيم ال ــشــاق إقل رأواوع

ــل  ــي حوام ــل وه ــقات النخ ــا باس به

ــي ــي وال أبـ ـــتني ذاك أمـ وماعلمـ

ــسما  ــا ال ــن فوقه ــيقن أن األرض م ت

وبينهمــا أشيـــاء متــى ظهــرت تــرى

ليعلم أني مــن ذوي العلـم والحجــى        

ومـنهم أبــو سـودون حقــاً وإن قــضى  

أنا ابنهمـا و النـاس هـم يعرفــون ذا         

أولـي النهـى  و أمهـم لـي زوجـة يـا      

ويبصره ذو العين فـي الـشمس إن بـدا         

وليست تبل الشمس من نام فـي الـضحى        

نظرت لماء البحر في األرض قـد جـرى        

بها الظهر قبل العـصر قيـل بـال مـراء          

ترى ظهـر كل منهـم وهـو مــن وراء  

بها الشمس حال الصحو يبدو لهـا ضـياء   

ويبرد فيها المـاء فـي زمــن الـشتاء        

طــن كـصيني طرقتــه سـوى ســوى   ي

ويبكي زمــان الحـزن فيهـا إذا إبتلـى         

فذاك لـه هي الهـند بالعــين قـد رأى        

ألنـهــم تــبـدو بأوجــههم لــحا     

تـراه بهــا وقـت النهار و قـد مـشى        

ثمــاراً كأثمـار العــراق لهــا نوى    

بأثمـارها قـالوا يحـركهــا الهــواء   

جـــاني و ال حمـــىوال امــرأة قــد زو
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– 
ونجتاز اإلشـارة وهـي حمـرا      

ونوقظ بـالزمير النـاس فجـراً      

وإن تمطر نرش الوحـل رشـا      

متى انطلق الونيـت بنـا نفثنـا       

إذا الشكمان أعمى الربع تـاهوا     

ــا  ــا انطلقن ــدوار الح لن إذا ال

وما جدوى الفرامل عنـد قـوم      

ا من األسـواق شـيئاً     وإن رمن 

فإن نَـصدم فـصدامون قـدماً      

ــسائقينا  ــضباط ال ــزأ بان ونه

ونزعج فـي النهـار الهادئينـا      

ــا  ــل العابرين ــواب ك ــى أث عل

دخانــاً فــي صــدور العالمينــا

ــا  ــاذا يتقون ــدرون م ــا ي فم

ــا ــصدم مــن يلين لنعبــر أو لن

وقد ألفـوا الكلكـس مزمرينـا      

ــا  ــا"أنخن ــا ر" بنزن ــاأن أين

ــصدمينا  ــر م ــصدم فغي وإن نُ

 
 

ســـيدى القاضـــى اســـتمع

ــساء  ــد المـ ــا عنـ عاتبتهـ

ــشتمنى ــدفعت تـــ فانـــ

ــارخة ــت صـــ وولولـــ

ــرزت ــت وغـــ وهجمـــ

ــا  ــا خائفـ ــت منهـ وهربـ

كمـــا يفـــر حمـــل مـــن

ــر   ــى االم ــاق ب ــدما ض عن

فـــــررت اذ ذاك الـــــى

ــدت ان ــذا وجـــ وهكـــ

ــى  ــع زوجتـ ــايتى مـ حكـ

والعتـــــب لالحبـــــة 

بحـــدة فـــى اللهجــــة  

ــا فــــى محنــــة كانهــ

ــا ــيأظافرهـ ــيفـ رقبتـ

مــــن غرفــــة لغرفــــة

ــد ــوةأوأســــ لبــــ

حيرتــــــــــي وزادت 

البلــدة فــيأبــى بيــت 

ــر ا ــيلخيـ ــةفـ العزوبـ
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وسار بأركان العقـيش مقرنـصاً     

يقول وما بـال البحـاط مقرطمـاً       

إذا أقبــل البعــراط طــاح بهمــة

فـرط الحطيـف يبقبـق     يكاد على 

       فيا أيها البغقـوش لـست بقاعـد

و هــام بكــل القارطــات بــشنكِل

ويسعى دواماً بـين هـك وهنكـِل       

وإن أقرط المحطوش نـاء بكلكـِل      

ويضرب ما بين الهمـاط وكنـدِل      

وال أنت في كل البحـيص بطنبـِل       

 
 

ــماء  ــسماء س األرض أرض وال

بأنـه يـروي الظمـا     والماء قيل   

ويقال أن النــاس تنطـق مثلنـا       

كل الرجال علـى العمـوم مـذكر       

الميم غير الجـيم جـاء مـصحفا       

مالي أرى الـثُقَالء تُكـره دائمـاً       

والمــاء مــاء و الهــواء هــواء

واللحم والخبـز للـسمين غـذاء      

ــاء  ــا مأم ــراف فقوله ــا الخ أم

ــساء   ــن ن ــساء فكله ــا الن أم

كتبــت الحــاء فهــي الحــاءوإذا

ال شـك عنــدي أنهـم ثقـالء       
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صرصوره واعد صرصور

مهجورهفي غرفة نومٍ

في ثقبِ جدارٍ يلقاها

مكسورهأو رجِل سريرٍ

جاءتْ صرصورةُ في الحاِل

وبرغمِ جميعِ األهواِل

الجيرانِ يراقبهاابن

وبناتُ العمة والخاِل

ين من الثقبِخرج المسك

ناداها بالصوت لعذبِ

فاتنتي..صرصورةَ عمري 

وياقلبي. يا أمَل العمر 

أجمل هذي اإلشراقهما

اقهياذات العين البر

تأخرتقولي لي كيف

هل كنت عند الحالقه؟؟؟

ياذاتَ القد المياسِ

جميع الحراسِغافلتُ

من أجلك ال أخشى شيئاً

الكنّاسِحتى مكنسة

يا حلوة القينيهيا

مابين زنودك ضميني

الأطلب في الدنيا شيئاً

تكفينيأرجلك الستة

من أجلك هيأتُ الوكرا
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حتى نمضي فيه العمرا

بقربي ياقلبيمادمت

لن أخشى هراً أو فأرا

هيا ياحلوة نتعشّى

الشرفة نتمشّىوبطرف

ذراعك يحضننيمادام

خّاً أو رشّالن أخشى ب

صرصورة راحت تتدلّْل

وبثقب الحائط تتأمْل

فلتخرسيا أحمقُُ: نادتْ 

ماهذا القوُل ؟؟أال تخجْل؟؟

صاح الصرصور بال خجِل

اشتقتُ لضمك في عجِل

بعيونك تسكن أحالمي

ياحلم العمر وياأملي

فرحتْ صرصورةُ باألمرِ

ركضتْ فوراً نحو الوكرِ

عاشقهاتنشد معراحتْ

قد حقّقنا حلم العمرِ
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في جلسة مرفوعة باألربع* * * كم يدعي حب الحبيبة مــدع 

إني أحبك والشهود بأدمع* * * حاكم ولدي من قول العدالة



وجزمت قوال في هواك جسـورا* * * ألجلك المكسـورا ولكم رفعت

يثني صحيحا أو يعل صبورا* * * ن فعال جمعهاكيف التصرف م

قصورامادمت أنصب من مناي* * * حتى المنادى لست أفهم وصفه 



فأنت للعمر تبسـيط ألعداد* * * أحبك حب السـين للصاد إني

فكيف أجبر عندي كسـرك العاد* * * مسألة جمع األحبة عندي خير

ويضرب اهللا أمثاال لمزداد* * * لنا طرحتفي قسمة اللــه أرزاق 

غادوجدول الهم عندي رائح* * * جذر المحبة تربيع لعشرتنا 



ياخيرمن يمشي علىالحشيش والحصى* * * أهش الذئب عن عينيك بالعصا 



ونسم خاطري مسمار طرفك* * * لقد مأل الهوى قلبي هواء 

على عجل أفتش حول حزمـك* * * ط تدوربي الهواجس دون جن

وألقى الحل في تبديل بلفك* * * الليالي تحيرني عفاريت



تشفين الجراحاتدقيقة اللفظ* * * خراشة أنت يا حلم السويعات

يــاتفلتضبطي الوقت كم يغدو وكم* * * إن كنت في السيريا عمري وصنقله

قارب صوالت وجوالتفللع* * *تأملي الدرب إما عدت ثانية 



ورأيت وجهك مشرقا بفالش* * * حمضت صورتك التي أحببتها 

فورا نقلت لغرفة اإلنعاش* * * محروقة لما رأيت رؤوسها
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'Ection'
Infection فــــــذاك احلـب*** أيـــــا ذا القـلب ال حتـــــزن

Injection تشفــــــيكولن*** ري فـلـن جتــــــدي عقــــــاق

Direction مضى باحلــب*** فـــكم من عـاقـــــل فطـــن 

Mention ولن يبـــــقى له*** سـتـنـــــكره وتـنـســــــــاه 

Section وال تكـتــــــب له*** فـال تنــــــــظم له شعــــراً 

Selection فقد أخطــــأت*** وال حيــــــــزنك من باعك 

action وال تبــــــــــدي له*** تبـــــدي له أســـــــفـاً وال

exception لبعض الناس*** فـــــــــــــإن احلب منـزلةٌ 

tension فال حـــــزن وال*** فبعض الناس إن هجـروا 

connection يظل ويبـقى*** هجروا وبعض الناس إن

reaction أحـــــــــالهوما*** فوصــــــل الروح إقبـــاٌل

affection هلا أثــــــــــر و*** بدعـوات ومن قــلــــــب 

Passion فال حــــــــب وال*** فـــإن مل يبـــــق يل شيء 

conversion لـك وعليــك*** فــال أسـف عـلى دنـيــــــا 
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السابعةنزلت إلىولكن... ودار خراب بها قد نـــزلت 

القارعةبها أو أكون على... فال فرق مابين أني أكـــون 

الراكعةفتسجد حيطانها... وأخشى بها أن أقيم الصالة 

)الواقعة( خشيت بأن تقرأ)... إذا زلـــــزلت(إذا ماقرأت 

:كبيرقال ابن الرومي يصف صاحب أنف

انفت منه األنوف*** لك انف يا ابن حرب 

يطوفوهو في القدس*** في القدس تصلي أنت 

:طويلوقال ايضا في صاحب انف

يقل العالمين الى بعيد*** جسر نوى بعض األجانب مد

و تدعمه قوائم من حديد*** ونــصفا فـيبـلغ طولـه ميــال

وماال ما عليه من مزيد*** طــويال بنـاه يقتـضـي وقـتا

ادام انفك في الوجودله م*** لزوم وهذا الجسر لم ار من

:الفضلاسمه قال أبو نواس في بخيل 

يناغي الخبز والسمكارأيت الفضل مكتئبــا

ونكّــس رأسه وبــكىفقطب حين أبصرني

ـّي صائـم ضحـكافلما أن حلفـــت لــه بأنــ

....األبياتحذاء وكتب معه هذهأرسل شاعر من شعراء المهجر هدية عبارة عن

عليهفقاَل الناس وما.....توفيق حذاءلقد أهديتُ

إليهشبيه الشئ منجدب....أما قاَل الفتى العربي يوماً

:قائالًفرد عليه الشاعر بعبقريته الفكاهية

فيهاُأهدت إلي الدنيا وما....لو أن الهدايا بمقدار صاحبها

الهدايا بمقدار مهديهاأن....لكني قبلتُ هذا النعَل معتقداً
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أفي غرفة يا رب أم أنا فـي لحـد؟         

أرى النمل يخشى الناس إال بأرضها     

ــة ــاعي جريئ ــساكنني فيهــا األف ت

تراني بهـا كـل األثـاث، فمعطفـي     

ــد   ــا فجرائ ــاداتي به ــا وس وأم

تعلمت فيها صبر أيوب في الـضنى      

أال شد ما ألقى من الـزمن الوغـد        

جله أمضى من الصارم الهنـدي     فأر

وفي جوها األمراض تفتك أو تعـدي      

فراش لنومي أو وقـاء مـن البـرد        

تُجدد إذ تبلـى علـى حجـر صـلد         

وذقت هزال الجوع أكثر من غانـدي      

– 
ــا  ــي كأنه ــا أهلكتن ــانون قرشً ثم

طويت لهـا الـدنيا سـؤاالً وكُديـة        

ء البيـت كـم ذا أهنتنـي       لُعنتَ كرا 

ففي كل شهر لـي عـواء بموقـف        

وطول ليالي الشهر يهتاج مـضجعي     

ــه   ــة فأجيب ــي غلظ ــالبني ف يط

ــنم   ــو بجه ــي ول ــكن ملك أال س

ثمانون ذنبـا فـي سـجل عـذابي        

فمـا ظفــرت نفــسي بــرد جــواب 

وأذللـت كبــري بــين كــل رحــاب 

ــحابي ــرتي وص ــي أس ــد عن يباع

ــة رب الب ــابيمخاف ــق ب ــت يغل ي

إجابــة مــن يرجــو يــدا ويحــابي

وأكفي مـن األيـام شـر حـسابي        

– 
ــوته   ــاح وص ــصف الري ــى ق ــحوت عل ص
ــن   ــيظ دائـ ــاألجر يف غـ ــالبين بـ يطـ

ــه  ــداري ظلمـ ــال يـ ــامن: وقـ أي ضـ
ــاث وال أرى  ــل األثــ ــا كــ أراك ــ

ــه ــت ل ــرى : فقل ــا ت ــدودي كم ــذي ج ه
ــدي  ــاذ ال ــت مع ــرة وقل ــت م ــا كن ن م

ــراءه    ــربه وثـ ــري كـ ــضع فقـ وأخـ
ــة   ــأجر مذلـ ــسكىن بـ ــت الـ إذا كانـ
ــام، وال أرى ــإين أرى فيهــــا الطعــ فــ
ــسرا   ــام ميـ ــا الطعـ ــد فيهـ وإن مل أجـ

ــرس  ــن اجل ــع م ــدث الطــرق اخللي ــا أح وم
ــبخس   ــالثمن الـ ــال بـ ــصيده احملتـ تـ
لــسكين تعــرت عــن ســرير وعــن كرســي؟

ــى األرض أ  ــاو عل ــم ث ــوى قل ــرسس و ط
ــس  ــا يف رم ــل أن ــت ب ــكين يف البي ــا س فم
غرميـــا وال أذللـــت يـــومي وال أمـــسي
ــرء غــري غــىن الــنفس     ــىن للم وأي غ
ــبس    ــرف احل ــان يف غ ــب ا ــا أرح فم
ــنحس   ــة الـ ــيين بعارضـ ــا، يالقـ غرميـ

ــال  ــي الب ــإين رخ ــسي .. ف ــن ح ــم م أطع
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– 
ــي ــفير البلبلـــ ـــوت صـــ صـــــ

ـاء والزهــــــر مـــــعاالمــــــــ

ـــي  ـــيد لــ ـــا ســـ ـــت يـ وانــ

فــــــكم وكـــــــــم تيـمنـــــي

ـــنة ـــن وجـــ ـــه مــ قطـفـــتــ

ال ال ال ال ال:فـقـــــــــــــــــال 

ــا والخــــــــــود مالـــــت طربــ

فـولولـــــت وولـــــــولـــــت 

ـــت  ـــولي: فـقلــــ ال تـــولــــ

لــــه حــــين كــــــــذا: قالــــت 

ـــني ـــة ســقـونـــــ وفـتـيــــ

شـــمـمـتهـــــا بـأنـــفـــــي  

ــي    ــستان حلــ ــط بــ ــي وســ فــ

والعــــود دنـــــــدن دنــلـــــي  

والـــــسقف سقـــــسق ســـــقلي  

ـــبا ـــراني راكــ ـــو تـــــــــ ول

ـــة   ــشــي عــــلى ثــالثــــ يمـ

ـــملي ـــم جــ ـــاس ترجــ والـنــــ

ــع  ــع إك ـــع ك ـــل كـــ والـكــــــ

ــا  ــشيتها هاربـ ـــن مـ لــــــــكـ

ـــكإلــــى لـقــ ــــــــاء مــــل

ـــة  ـــي بـخــلـعــ ـــر لـ يأمــــ

ـــيا   ـــها ماشـ ـــر فــيـ أجــــــ

انـــا األديــــب األلــــمـــعـــــي 

ــت  ــا زخرفــ ـــمت قطعــ نظـــــــ

ـــها  ـــي مطلــعــ ـــول فــ أقــــ

ـــي    ـــدم لـ ـــي الـ ـــج قلبـ هــيـ

ــي   ــظ المقلـ ـــر لحـ ــع زهـــــ مـ

وســــيــــــدي ومــولـلــــــي 

ـــــيـقــلـــــيجـــــــزيل عـق

ـــلي  ـــثم ورد الخجـــــ ــن لــ مــ

فـقــــد غـــــدا مــــهرولــــي  

ــل   ــذا الرجـ ـــل هـ ــن فعــــــ مـ

ولـــــــي ولـــــي يـــا ويـلــــلي

ـــي   ـــؤ ال ـــي اللـؤلـ وبــيـنــــ

انهــــــــــــض وجــــد بـــالنقلي

ــســلي ـــوة كــالعــ ــن قــهــ مــ

ـــلي  ــن القـرنفــــ ـــى مــ أزكـــ

ـــي  ــسرور لــ ـــرٍ والــ بـــزهـــ

والطــــــبل طـــــبطب طبلـــــي  

ــي  ـــاب الــ ــد طــ ـــص قــ والرقــ

ـــي   ـــمار أهزلـ ـــلى حـــــــ عـ

ـــلي  ــشـــــيـة العـرنـجــ كمـــ

ـــلي  ــسوق بالقبـقـلــــ ــي الــ فــ

خـــلفـــــي ومــــن حـــــــويللي

مـــــن خــــــشيـة العـقـنقـــــلي

مـعـــضـم مـبــجـــــــــلــــي

ـــلي  مد مـــد ـــرا كَ حــــــــــمـ

لـــذيـــــلـــيمـــبـــغــددا  

ــلي  ــي أرض الموصـــ ــن حـــ مـــ

ــي  ـــها األدبلـ ـــز عــــنـ يــعجــ

ـــل   ـــير البلـبــ ـــوت صفــ صـــ
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– 
ــا  ــي اهللا منهــــــ أراحنــــــ

ــه  ــد طــــ ــق أحمــــ بحــــ

ألنهــــــــا ذات وجــــــــه 

ــق   ــل عميـــ ــدغ طويـــ صـــ

وعينهـــــا فـــــوق منـــــه  

وجبهــــــــة ذا نقــــــــشٍ 

ــرس  ــر ضـــ ــا غيـــ ومالهـــ

ق هــــــذاوليتهــــــا فــــــو

ــارٍ    ــي نهــ ــا فــ ــم ألقهــ لــ

ــي   ــال بختــ ــد مــ ــول قــ تقــ

ــشيخ   ــوني بـــ ــد زوجـــ قـــ

ــامي  ــدري مقـــ ــيس يـــ ولـــ

ــي  ــم أنـــــــ اهللا يعلـــــــ

وقـــــد دعـــــوت مـــــراراً  

وقــــــد قــــــرأت كثيــــــراً

لعلهــــــا عــــــن قريــــــب

فلــــــم يزِدهــــــا دعــــــائي

ــاتي  ــت ممــ ــل وقــ ــن قبــ مــ

ــالمعجزات  ــاء بـــ ــن جـــ مـــ

قــــــد بــــــاء بالــــــسيئات

ــات  ــدغ الناهقــــــ كأصــــــ

ــدواة  ــة كالــــــ منفوخــــــ

ــسلحفاة ــصعة الــــــ كقــــــ

ــصاة  ــدقها كالحـــ ــي شـــ فـــ

ــصالحات  ــن الـــ ــت مـــ كانـــ

ــشاكيات  ــن الــــــ إال مــــــ

ــات  ــل البنـــ ــن دون كـــ مـــ

ال يعــــــــرف الواجبــــــــات

ولـــــيس يقـــــدر ذاتــــــي  

ــاتي ــي حيــــ ــد فــــ منكّــــ

عقيــــــب كــــــل صــــــالة

ــات  ــوذ والنازعــــــ أعــــــ

ــات   ــي الهالكـــ ــون فـــ تكـــ

ــات  ــر ثبــ ــت غيــ ــي البيــ فــ
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